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À espera da vacinação completa, Canas inicia 
semestre com aulas seguem em modelo remoto
Presencial deve ser retomado somente com esquema vacinal contra a Covid-19 completo na Educação

Gabriel Mota
Canas

Com o início do segun-
do semestre da educação 
básica, algumas redes mu-
nicipais de ensino estão 
retomando gradualmente 
as aulas presenciais pela 
região, mas em Canas, a Pre-
feitura optou por manter o 
sistema remoto e ainda não 
há previsão para o retorno 
dos alunos às escolas. 

A diretora de Educação do 
Município, Wanda Ferreira, 
assumiu a pasta há cerca 
de um mês e frisou que a 
decisão deve ser tomada 
com cuidado e atenção. “Não 
dá para tratar apenas de de-
terminar o dia da retomada, 
e sim a possibilidade de um 
retorno mais seguro possí-
vel para todos os envolvidos 
na escola, porque a situação 
além de séria, é grave”.

Além da situação da pan-
demia, a porcentagem de 
profissionais da Educação 

com o esquema vacinal 
completo foi levada em 
consideração. Cerca de 55% 
dos colaboradores ainda 

Sala de aula à espera de alunos na rede municipal; rede pública municipal de ensino mantém sistema à distância por vacinas a professores
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Expandindo as ações do 
programa “Cidade Inteligente”, 
Pindamonhangaba apresentou, 
neste mês, o novo formato do 
IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) e do ISS (Impos-
to Sobre Serviços) aos bancos. 
A partir de 2022, os impostos 
serão cobrados digitalmente. A 
medida deve gerar economia 
de aproximadamente R$250 
mil em apenas um ano, cortan-
do despesas com papel, correio 
e gráfica.

A expectativa é que ação 
possa facilitar as formas de 
pagamento ao contribuinte, 
além de trazer economicidade 
ao Município a fim de tornar 
dinâmico o processo de arreca-
dação dos tributos, que corres-
pondem a aproximadamente 
R$ 88 milhões do orçamento 
da cidade. 

“Os tributos digitais terão 
mais opções e facilidade de 
pagamento para o contribuin-
te, que poderá receber as guias 
através de um e-mail, aplicativo 
e até mesmo site da Prefeitura 
e realizar o pagamento tam-
bém pelo aplicativo do seu ban-
co, PIX, entre outras formas”, 
enfatizou diretor de Receitas 
e Fiscalização, Vicente Corrêa.

Pinda expande "Cidade Inteligente" 
e IPTU passa a ser digital em 2022
Município apresenta novo formato do imposto aos bancos; ação integra programa para qualificar 
atendimentos e comunicação e promete gerar economia de mais de R$ 200 mil aos cofres públicos

A Prefeitura deve lançar 
uma campanha para que todos 
os contribuintes atualizem 
o cadastro para apontar por 
meio de qual canal desejam 
receber o carnê. O intuito é que 
não haja mais impressão dos 
carnês, mas os moradores que 
precisarem de ajuda, poderão 
sanar as dúvidas no prédio da 
Prefeitura.

Para 2022 estão previstos 
lançamentos de mais de oi-
tenta mil documentos, entre 
IPTU, ISS e Alvará. A data de 
pagamento para cota única ou 
primeira parcela segue manti-
da para 15 de março.

Segundo a Prefeitura, o pro-
jeto está em fase de finalização 
de desenvolvimento de homo-
logação entre o departamento 
de informática e uma empresa 
terceira que executa o serviço. 
Até o fim deste mês, deve ser 
lançado o termo de referência 
que convocará os bancos para 
participarem do novo chama-
mento público para o recebi-
mento dos tributos municipais.

Otimista, o prefeito Isael 
Domingues (PL) afirmou que 
“temos ainda um ganho am-
biental dentro do nosso projeto 
‘Prefeitura sem papel’ e maior 
agilidade para o munícipe, que 
poderá acessar seus boletos 
diretamente de sua casa a qual-
quer hora do dia e da noite”.Cruzamento no Centro de Pinda; câmeras estão entre ações destacadas no planejamento do Cidade Inteligente, ampliada nesta semana

não receberam a segunda 
dose do imunizante con-
tra a Covid-19, o que tem 
projeção para ocorrer em 

meados de setembro, após 
cumprimento das 12 sema-
nas de intervalo entre as 
aplicações.

Wanda afirmou que a pas-
ta recebeu um comunicado 
extraordinário da secretaria 
estadual de Educação, no 

dia 30 de julho. Assim como 
em decretos anteriores, 
recomendou-se a vacinação 
nesse grupo de profissionais 
em dose única ou dupla, 
além de um intervalo de 14 
dias após a aplicação, para 
que se atinja a imunização 
esperada.

Apesar do apontamento, 
não está descartada a pos-
sibilidade de aulas presen-
ciais antes de que toda a 
equipe de funcionários das 
escolas municipais complete 
a vacinação. A diretora da 
pasta afirmou que o plano 
de retomada é flexível e 
citou a possibilidade de 
os alunos retornarem às 
escolas com o atendimento 
apenas dos profissionais 
de Educação que já foram 
imunizados.

“Está sendo feito um es-
tudo minucioso para que 
a gente não tome decisões 
que venham a prejudicar ou 
colocar em risco a vida do 
profissional” reforçou a di-
retora. O semestre letivo da 
rede municipal de ensino de 
Canas teve início na última 
semana. Enquanto as aulas 
seguem em modelo remoto, 
as atividades escolares são 
repassadas aos estudantes 
por meio de aplicativos on-
line ou material impresso.
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O prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Mineiro, que anunciou a criação da frente de trabalho; ação minimiza danos da pandemia

Cachoeira Paulista cria 
frente de trabalho com 
até cinquenta vagas
Projeto deve beneficiar famílias em situação de pobreza

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Buscando amenizar os impactos 
sociais da pandemia da Covid-19, 
Cachoeira Paulista lançou um novo 
decreto, que cria a frente do trabalho 
como forma de geração de empregos. 
O programa deve beneficiar apenas 
moradores locais. As inscrições ainda 
não têm data para serem abertas.

Após análises financeiras e uma vi-
sita a Guaratinguetá, que já atua com 
este projeto, o prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) assinou o documen-
to que cria a frente de trabalho no 
município. Ao todo serão cinquenta 
vagas disponibilizadas à população 
em situação de vulnerabilidade.

De acordo com Mineiro, o objetivo é 
ampliar os trabalhos realizados. Além 
dos atendimentos da Assistência So-
cial com distribuição de cobertores e 
cestas básicas, a necessidade ainda é o 
emprego. “Meu foco é ajudar atender 
essas pessoas. Assinamos o decreto 
de uma Frente de Trabalho, que não 
é muito, mas já ajuda as pessoas da 
cidade que não tenham um ganho e 
que queiram trabalhar”, frisou.

A ação é voltada para os serviços 
de limpeza urbana, manutenção de 
jardins e pinturas de prédios públicos, 
no período de quatro horas diárias 
mais a participação de palestras sobre 
empreendedorismo. A remuneração 
será de R$ 600 e uma cesta básica 
por beneficiário.

O secretário de Desenvolvimento 

Econômico e Emprego, Luiz Carlos 
Pugialli, explicou que as vagas 
seguirão critérios como da família 
ser classificada como baixa renda, 
possuir pessoas com deficiência 
em casa, o cadastro no CaÚnido 
ou serem os provedores da famí-
lia. “Pra gente não criar nenhum 
tipo de privilégio, de trabalhar 
com indicações, vamos somente 
com aqueles que pelos critérios 
realmente necessitam deste apoio”, 
salientou.

As expectativas são de que as ins-
crições sejam abertas na próxima 
semana. Os interessados devem 
procurar pela unidade do PAT 
(Posto de Atendimento ao Traba-
lhador), de segunda a sexta-feira 
das 9h às 16h.

Fotos: Rafaela Lourenço

O TEMPO DO TEMPO!
No meu tempo o tempo era 

diferente!
Terra seca, terra rachada de 

fundo de açude, plantas esturri-
cadas, gado magro, cenas conhe-
cidas do Nordeste se alastram 
pelo país.

A falta de chuva, o frio inten-
so, geadas, neve, o novo cenário 
do clima tropical.

No meu tempo o tempo era 
outro!

A crendice popular, lua de aro 
longe, chuva perto, lua de aro 
perto, chuva longe; quando Deus 
quer, com qualquer tempo chove.

Na literatura de Graciliano 
Ramos, a saga do vaqueiro e de 
sua cadela vagando pelo sertão 
em busca da sobrevivência.

No país, 40% do território com 
a falta de chuva, que se espalha 
para a região sul, mudando o 

centro da seca, atingindo 2.445 
municípios com a pior estiagem 
desde que o fenômeno passou 
a ser medido no país, o ano de 
1910.

Os cientistas do Painel In-
tergovernamental de Mudanças 
Climáticas da ONU elaboraram 
um relatório no qual mostra o 
aumento da  frequência e da 
intensidade dos eventos extremos 
ligados às mudanças climáticas.

O relatório divulgado recente-
mente é assinado por 234 autores 
de 65 países.

Os recursos da ciência à dis-
posição do homem constituem a 
ciência climática, onde a previsão 
de eventos extremos, furações, ci-
clones, secas prolongadas e ondas 
de calor são detectadas com uma 
antecedência espantosa.

Os modelos computacionais, 
mais modernos e os dados acu-
mulados desde o início do século 
passado, possível atribuir o grau 
de influência das mudanças cli-
máticas.

Com a moderna ciência cli-
mática a possibilidade de se 
calcular, como e mais frequentes 
e intensos, se tornam em função 
do aquecimento global.

O cenário extremo de aqueci-
mento global de 4% o país deve 
ter alterações mais marcantes no 
volume de precipitação anual.

No cenário atual o mundo 
aqueceu 1 grau C na média glo-
bal, em consequência, os episó-
dios extremos que ocorriam uma 
vez por ano ocorrem atualmente 
na razão 1,3 e as tempestades em 
1,7 vezes para as secas, no mesmo 

período.
Na região Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste projeções 
de aumento de secas agrícolas 
e ecológicas para meados do 
século, em um cenário de 2% do 
aquecimento global.

Com o clima seco e árido a 
possibilidade de maiores quei-
madas com impacto nos ecossis-
temas, saúde humana, silvicultura 
e no todo da agricultura. 

O estudo da ONU coloca a 
floresta amazônica como “ponto 
de ruptura” sob a ameaça de uma 
transformação ecológica de larga 
escala.

A situação da Amazônia é pre-
ocupante, pois só neste primeiro 
semestre, 3.225 quilômetros qua-
drados de floresta simplesmente 
desapareceram em consequência 
das queimadas sob o olhar impas-
sivo das autoridades contribuindo 

com 44% das emissões anuais de 
CO2.

Contribuição significativa do 
país para o aquecimento global.

Não só a destruição da mata, 
mas o impacto direto na regulação 
das chuvas da região Centro-Oes-
te, sudeste e Sul onde o agrone-
gócio se situa.

O bioma amazônico transpira 
umidade em constante ritmo, 
influenciando na formação dos 
rios voadores (canais de umida-
de) que viajam na alta atmosfera 
alcançando as zonas de forte agri-
cultura com chuvas abundantes.

A destruição da mata amazô-
nica elevará o número de dias por 
ano com temperaturas máximas 
superiores a 35 graus Celsius.

 Calcula se em mais de 150 
dias até o final do século, no 
cenário de aquecimento de 4%, 
enquanto se espera que aumente 
em 60 dias no cenário de 2 graus 
Celsius.

Não só a agricultura está so-
frendo!

A ausência de chuva se traduz 
em falta d`água nos canos, com 
consequências desastrosas para 
o nosso quotidiano.

Ainda, na trilha da falta de chu-
va, os reservatórios das hidrelétri-
cas nacionais terminem o ano com 
10% de sua capacidade de reserva. 
O risco de racionamento elétrico, 
por ora, afastado por conta das 
caras termoelétricas.

Os efeitos da seca iniciam no 
agronegócio e terminam nas con-
tas de consumo elétrico.

O importante é discutir se o 
voto deve ser impresso!

No meu tempo o tempo 
era diferente! 

“Mais vale água do céu 
do que boa rega”

Ditado Popular

Parque do Sol protesta contra o 
aumento de prestações da CDHU

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo de moradores de apar-
tamentos da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo) em 
Guaratinguetá tem se queixando 
sobre o aumento no valor das pres-
tações das moradias. Há casos em 
que o reajuste estaria acima de R$ 
50 e chegou a R$ 100.

Os moradores de prédios como o 
Parque do Sol se queixaram no fim 
de julho. “Não foi comunicado nada 
para os moradores, em média, o valor 
do aumento foi de R$ 50. Para mim, 
foi em torno de R$ 100 e não teve 
nenhum aviso prévio”, destacou o 
vigia Benedito Carlos Santana, que 
salientou a dificuldade de outros 
moradores a quitar esses débitos.

Segundo Santana, o reajuste é apli-
cado anualmente a cada mês de julho. 
Cerca de setecentas pessoas moram 
nos blocos da CDHU do Parque do 
Sol. “Em torno de R$ 50, R$60, mas 
o meu foi R$ 100. Não estou reivin-
dicando apenas o meu, já que eles me 
procuraram, porque sou porta-voz 
deles”, relatou o morador, que teve 
reajuste de R$ 239 para R$ 330.

A reportagem do Jornal Atos en-
trou em contato com o gerente do 
Núcleo Regional da CDHU Francisco 
Assis Vieira Filho, o Tchesco, que 
respondeu por meio de nota: “Nos 

Reajuste chegou a R$ 100; gerente abre possibilidade de diálogo
contratos antigos até três salários mí-
nimos, como no conjunto habitacional 
Guaratinguetá F, entregue em 30 de 
dezembro de 2009, a prestação é de 
15% sobre os rendimentos da família 
e aumentou o salário mínimo. A cada 
ano a prestação é reajustada”.

Ainda de acordo com Tchesco, uma 
consulta foi realizada após as reclama-
ções. “Foi orientado que cada mutuário 
que perdeu o emprego e agora tem 
um salário menor, caso de separação 

do casal, algum tipo de doença ou 
inadimplência, e que no acordo gera 
valores maiores nas prestações, deve 
procurar a CDHU”.

A gerência regional orienta que os 
moradores que passaram por essas 
situações procurem o escritório 
regional em Taubaté pelos telefones 
12 2123-0666, 0800 000 2348 ou 
pelo site cdhu.sp.gov.br. Segundo o 
gerente, a análise nessas situações é 
feita caso a caso.
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EDITAL  
Procedimento de Usucapião  

Imóvel de Transcrição N.º 2.179 

JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 
conferidas pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97. FAZ SABER a todos quanto o presente 
edital virem, ou dele conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de Imóveis se está 
processando o Procedimento de Usucapião Extrajudicial. Faz saber que TAKESHI MORITA, 
brasileiro, médico veterinário, inscrito no CPF/MF n. 036.538.548-49, casado com NILZA 
APARECIDA ALVES MORITA, brasileira, professora, inscrita no CPF/MF n. 145.312.918-91, 
residentes e domiciliados nesta cidade de Lorena/SP, apresentaram junto a este Oficial de Registro 
de Imóveis, a documentação necessária, protocolada sob o número 126.381, em 31 de março de 
2021, visando o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, conforme art.1.238 e 
1.242 do Código Civil Brasileiro, referente ao imóvel da transcrição n. 2.179, do Livro 3-G, deste 
Serviço Imobiliário, área denominada Sítio Verde, Gleba 1, com área de 1,5862 hectares e 
perímetro de 1.222,40, do Vértice G60-V-2487 ao vértice G60-V-2487, e Gleba 2, com área de 
1,5862 hectares e perímetro de 513,16, do Vértice G60-M-0211 ao Vértice G60-M-0211 do 
Município de Piquete/SP, Comarca de Lorena/SP, Código do INCRA n. 635.138.546.089-8. Por se 
encontrarem na posse mansa e pacífica do referido bem a mais de 15 (quinze) anos; justificando 
assim a expedição do presente EDITAL, para NOTIFICAR dessa pretensão terceiros eventuais 
interessados no que está a se pedir a este Oficial, como acima noticiado, podendo, se quiserem, 
apresentar impugnação ao que está o requerente a desejar, o que deverá ser feito diretamente junto a 
esta Serventia, durante o horário das 09h00min às 16h00min horas, de segunda a sexta feira, no 
endereço Rua Erendy Novaes Ferreira, n. 126, Centro – Lorena/SP, dentro do prazo de quinze (15) 
dias corridos, a contar da publicação deste Edital, interpretando o silêncio dos notificados como 
concordância com o reconhecimento da usucapião aqui reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 
216-A, da Lei 6.015/73.  

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 
Escrevente Autorizada  
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2021 PROC. Nº 175/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículos novos (zero km), em remessa única, para atender 
as necessidades da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), da 
APAE e da Vila Vicentina da Sagrada Família, ambas do município de Lorena, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, 
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: PEDRAGON AUTOS LTDA
CNPJ: 03.935.826/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 02
VALOR TOTAL: R$ 130.480,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 14/21 – CP 07/20 – Processo Licit 481/20

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 15.236.668/0001-00
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 14/21, decorrente do Processo Licit n° 481/20, CP n° 07/20, 
firmado em 19/02/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (tres) meses, a partir de 19/08/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 266/2021-SUP; 
5774/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exame não realizado 
pela Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: SOMINUS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA
CNPJ: 37.133.073/0001-61
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 268/2021-SUP; 
3090/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 48.717.516/0005-01
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 PROCESSO 269/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de medicamentos da Atenção Básica, que do dia 17 de agosto de 2021 a 08 de setembro 
de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
A Abertura das Propostas acontecerá no dia 08 de setembro de 2021 às 08:05h (Horário de
Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 
08 de setembro de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 034/2021 - Edital nº 035/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 169/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor item.
OBJETO: LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS E KITS DE 
CONCENTRADORES COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO JOSÉ E SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 de agosto de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc., 
 

 
Faz saber  AOS TERCEIROS INTERESSADOS,  INCERTOS E 
DESCONHECIDOS, e a tantos mais quantos este edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 30/04/2021 
o requerimento pelo qual  RODRIGO MAYELLA QUERIDO NUBILE, e, 
RICARDO MAYELLA QUERIDO NUBILE, demonstrando a posse de mais 
de 15 anos sobre o imóvel abaixo, solicitou o reconhecimento  do direito de 
propriedade através da Usucapião extrajudicial, na modalidade ordinária, 
nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 
142.042,  do imóvel urbano representado pelo APARTAMENTO NÚMERO 
VINTE E UM (21) do BLOCO “C”, situado nesta comarca, no 3º 
pavimento do condomínio PORTAL DO CARMO, com acesso pela PRAÇA 
JOAQUIM VILELA OLIVEIRA MARCONDES, Nº 457, composto de uma 
sala, dois (2) dormitórios, um banheiro, uma cozinha e uma área de 
serviço; tendo uma área privativa de 52,96 m² e área comum de 17,54 m², 
totalizando 70,50 m², correspondendo a fração ideal de 2,0343%, 
equivalente a 64,115 m² no respectivo terreno que encerra uma área de 
3.151,71 metros quadrados; com direito a UMA (01) VAGA DE 
GARAGEM INDETERMINADA que terá uma área de uso comum de divisão 
não proporcional de 12,10 m² correspondendo a fração  ideal de 0,4544%  
(já inclusa na fração ideal da unidade) ;  cujo imóvel é objeto da 
matrícula n. 35.010, do livro 2, em nome de URBIS BRASIL 
INCORPORAÇÃO S/C LTDA, CNPJ/MF sob nº 03.329.974/0001-01. Assim 
sendo, ficam os terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos 
reais e de outros direitos em relação ao pedido, INTIMADOS para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data da 
publicação deste edital, impugnar o pedido do requerente, cujas 
razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente 
neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro 
Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 
às 16:00 horas, onde estão a disposição para consulta a planta, 
memorial descritivo, e demais documentos que instruem o referido pedido. 
Ficando cientes de que, caso não haja contestação, no prazo acima 
estipulado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pelos Requerentes, sendo presumida a anuência de qualquer terceiro 
interessado com o presente pedido,  e reconhecida a usucapião extrajudicial 
em nome dos requerentes, com o competente registro conforme determina 
a Lei. Guaratinguetá, 16 de agosto de 2021.   
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

1º EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc., 
 

 
FAZ SABER a URBIS BRASIL INCORPORAÇÃO S/C LTDA, CNPJ/MF 
sob nº 03.329.974/0001-01, na pessoa de seu representante legal,  que 
foi protocolado nesta Serventia em 30/04/2021 o requerimento pelo 
qual  RODRIGO MAYELLA QUERIDO NUBILE, e, RICARDO 
MAYELLA QUERIDO NUBILE, demonstrando a posse de mais de 15 
anos sobre o imóvel abaixo, solicitou o reconhecimento  do direito de 
propriedade através da Usucapião extrajudicial, na modalidade 
ordinária, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob 
protocolo 142.042,  do imóvel urbano representado pelo 
APARTAMENTO NÚMERO VINTE E UM (21) do BLOCO “C”, situado 
nesta comarca, no 3º pavimento do condomínio PORTAL DO CARMO, 
com acesso pela PRAÇA JOAQUIM VILELA OLIVEIRA MARCONDES, 
Nº 457, composto de uma sala, dois (2) dormitórios, um banheiro, uma 
cozinha e uma área de serviço; tendo uma área privativa de 52,96 m² e 
área comum de 17,54 m², totalizando 70,50 m², correspondendo a 
fração ideal de 2,0343%, equivalente a 64,115 m² no respectivo 
terreno que encerra uma área de 3.151,71 metros quadrados; com 
direito a UMA (01) VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA que terá 
uma área de uso comum de divisão não proporcional de 12,10 m² 
correspondendo a fração  ideal de 0,4544%  (já inclusa na fração ideal 
da unidade) ;  cujo imóvel é objeto da matrícula n. 35.010, do livro 
2, em nome de URBIS BRASIL INCORPORAÇÃO S/C LTDA, CNPJ/MF 
sob nº 03.329.974/0001-01. Assim sendo, fica V. Sa., INTIMADA, 
para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da 
data da segunda publicação desse edital a ser realizada nos 
termos do artigo 11, do provimento 65 do CNJ, impugnar o 
pedido do requerente, cujas razões deverão ser fundamentadas e 
apresentadas por escrito diretamente neste Serviço Registral localizado 
à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, 
SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, onde estão a 
disposição para consulta os documentos que instruem o referido 
pedido. Ficando ciente de que, caso não haja contestação 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(s) 
Requerente(s), sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o 
competente registro conforme determina a Lei. Guaratinguetá, 16 de 
agosto de 2021.   
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 
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Em agenda pela região, Rodrigo Garcia 
entrega creche em Lorena e CDHU em Pinda
Estado atende prefeitos com apoio na saúde e obras, além de programas de habitação e infraestrutura

Três cidades da região rece-
beram a visita do vice-gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), que represen-
tou o Estado na entrega e assi-
natura de obras e programas 
para prefeitos. A passagem do 
tucano por Lagoinha, Lorena 
e Pindamonhangaba atendeu 
setores como educação, saú-
de, infraestrutura e moradias, 
alavancando expectativas 
para a programação dos 
próximos meses.

Em Lorena, o foco foi, prin-
cipalmente, a inauguração 
da creche-escola no bairro 
Jardim Primavera, local que 
sediou a visita do vice-gover-
nador à cidade. Os temas habi-
tação, saúde e infraestrutura 
também estiveram em pauta.

O secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vi-
nholi; de Habitação Fernando 
Marangoni; e o subsecretário 
de Assuntos Metropolitanos 
da secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, Ortiz Júnior, 
representaram o Estado junto 
a Garcia. Os deputados esta-
dual e federal André do Prado 
(PL) e Eduardo Cury (PSDB), 
respectivamente, também 
estavam presentes.

Autoridades políticas da re-
gião também compareceram 
ao evento como vereadores 
e os prefeitos Sylvio Ballerini 
(PSDB), de Lorena; Marcos So-
liva (PSC), de Guaratinguetá; 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
de Cruzeiro; Luiz Carlos de 
Siqueira - Piriquito (PODE), 
de Aparecida; Erica Soler (PL), 
de Potim; Rominho (PSDB), 
de Piquete; Antônio Mineiro 

Bruna Silva
Gabriel Mota
RMVale

Em Lorena, Rodrigo Garcia entrega cheque de R$ 3,7 milhões ao prefeito Sylvio Ballerini: vice-governador e o prefeito de Pinda, Isael Domingues; creche CDHU entre projetos entregues

Fotos: Bruna Silva

(MDB), de Cachoeira Paulista; 
Silvana Zanin (PDT), de Canas; 
Laurindo Garcez (PSDB), de 
Queluz; Guilherme Carvalho 
(PSDB), de Silveiras; José 
Benedito (PP), de Lavrinhas; 
Lê Braga (PSDB), de São José 
do Barreiro; Zé Eder (PSDB), 
de Cunha.

Batizada de “Professora Na-
zareth Barbosa Marcondes" 

(mãe do ex-prefeito Fábio 
Marcondes), a unidade es-
colar deve atender até 150 
alunos do Jardim Primavera 
e bairros adjacentes. Em 
setembro de 2018, no gover-
no de Marcondes, a cidade 
assinou um convênio com a 
FDE (Fundação para Desen-
volvimento da Educação) 
para a construção da creche. 

A previsão inicial de entrega 
era de 1 ano e 4 meses.

Rodrigo Garcia falou sobre 
o atraso na conclusão da obra, 
iniciada ainda durante a últi-
ma gestão. “Toda obra pública 
tem seus desafios. Quando a 
gente assumiu em 2019, isso 
aqui não existia, existia uma 
intenção de construção, nós 
empenhamos recursos do 
Estado para terminar essas 
obras e realizar a entrega”.

A secretária de Obras e 
Planejamento Urbano de 
Lorena, Rosana Reis, explicou 
que o atraso se deu por pro-
blemas estruturais e demora 
para que firma responsável 
viesse à cidade. “A obra foi 
feita pelo FDE, então, demo-
rou um pouco para poder 
notificar a firma contratada, 
e mais um pouco, para que a 
firma chegasse até aqui. Eles 
constataram algumas falhas 
de estrutura e consertaram”.

Ainda com atendimentos 
de creches paralisados por 
conta da pandemia, o secre-
tário de Educação de Lorena, 
Claudinei Bastos, exaltou que 
a unidade tem a estrutura 
necessária para atender as 
demandas dos alunos. “É uma 
creche muito bem estrutura-
da, com a própria organização 
voltada especificamente para 
o atendimento de crianças de 
0 a 3 anos”.

Bastos informou ainda que 

a partir da próxima terça-
-feira (17) as inscrições para 
as vagas das creches serão 
retomadas, e posteriormente, 
as matrículas serão abertas. 
Baseada nos indicadores 
da pandemia, a pasta ainda 
analisa a data para retorno 
dos atendimentos.

Além da inauguração da 
creche, foi anunciado um in-
vestimento no valor de R$ 3,7 
milhões no programa Nossa 
Casa, que tem como intuito 
fomentar a produção de uni-
dades habitacionais junto à 
iniciativa privada. Também 
foram entregues cinco es-
crituras de residências pelo 
Cidade Legal (programa de 
regularização fundiária do 
Estado).

Para Lorena, o governo 
estadual autorizou também 
a liberação de R$ 725 mil 
para a construção de uma UBS 
(Unidade Básica de Saúde), R$ 
250 mil para a construção 
do Centro de Convivência 
do Idoso, e R$ 250 mil para 
a construção de um campo 
de futebol na Cecap pelo 
PEM (Programa Especial de 
Melhorias).

Cruzeiro e Canas também 
foram contempladas com 
liberação de verba pelo PEM, 
R$ 100 mil e R$ 50 mil res-
pectivamente. O vice-gover-
nador também anunciou a 
retomada das obras do con-

junto habitacional de Potim 
pela CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano).

Pinda – Mais de duzentos 
apartamentos da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) foram 
entregues no bairro Karina, 
no Distrito de Moreira César, 
nesta sexta-feira. Foram des-
tinadas 167 unidades para 
famílias com renda até cinco 
salários mínimos, 24 para fa-
mílias com renda entre cinco 
e dez salários, 12 para idosos, 
17 para pessoas com deficiên-
cia e oito para solteiros.

Outras oito unidades foram 
reservadas para trabalha-
dores da segurança pública 
que não tiveram inscrição 
aprovada, e por esta razão 
foram destinadas aos outros 
grupos. 

Os apartamentos possuem 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área serviço com 
total de 58,3m². O valor do 
investimento total feito pelo 
Governo do Estado, através da 
CDHU, foi de R$ 19,3 milhões.

“Eu vim aqui especialmente 
em nome do governador Do-
ria (PSDB) pra fazer a entrega 
oficial dos apartamentos que 
ficaram muito bonitos, eu 
cheguei e alguém me disse: 
‘Rodrigo, esses apartamentos 
aqui tão (sic) melhores do que 
o de outra construtora, que 
tá fazendo aqui e vendendo 
caro pra população’. Aqui, a 
gente faz obra de qualidade 
com muita dedicação, e numa 
prestação que muitas vezes é 
menor do aluguel, cabem pra 
vocês que foram sorteados. E 
quando a gente fala de casa 
própria, fala de família, a gen-
te fala de futuro”, comentou o 
vice-governador.

Vislumbrando novos em-
preendimentos, o prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), enfatizou 
que está trabalhando para 
identificar novas áreas para 
futuras parcerias para expan-
são do programa habitacional 
com foco na redução do défi-
cit habitacional.

Denúncias sobre possíveis 
irregularidades no empre-
endimento podem ser feitas 
na secretaria de Habitação 
de Pindamonhangaba, no 
escritório regional da CDHU 
localizado à rua Marechal 
Deodoro, nº 111, em Tauba-
té, ou pelo telefone (12) 
2123-0666.

Fotos: Gabriel Mota


